
Ideer til bevægelse i skoledagen i forbindelse med 

skolereformen. 
Kontakt gerne fysioterapeuterne på PPR. 

 

Indskoling 

I denne aldersgruppe er de fleste børn lette at motivere til bevægelse. 
For børn i denne alder er det store krav at stille til kroppen og koncentrationen, at de skal 
sidde stille på en stol i op til 45 min af gangen. Derfor vil det være en fordel at indlægge 
motoriske aktiviteter i løbet af en undervisningstime. 
Her tænker vi fysisk aktivitet i kortere tid af gangen f.eks. 5-10 min, og det kan sagtens være 
aktiviteter, der kan foregå i klasselokalet, på gangen eller evt. udendørs. 

 
Specifikke ideer og inspiration til bevægelse i undervisningen kan hentes følgende steder 
 
Hjemmesiderne: www.saetskolenibevaegelse.dk  - ideer beskrevet for hvert fag 
          www.movinkids.dk/motorikmaskinen  

         www.mikrov.dk       (Mikroværkstedet – Matematik Naturligvis) 
         www.tress.dk   -  det bevægelige klasseværelse, -         
        Matematikindlæringspakke og sprogindlæringspakke 

 
   
Litteratur : ”Leg så hjernerne banker” af Balder Brøndsted, Dafolo Forlag 

”Leg så kortene hopper” af Balder Brøndsted, Dafolo Forlag 
”Krop og læring i indskolingen – hvorfor? hvordan? – sådan!” af Gudrun Gjesing 
bl.a. Dafolo Forlag 
”Leg, dans, musik og bevægelse med de 6-12 årige” af Lone Byrner m.fl., 
Forlaget Hans G. Dal.  

 ”Fumler – tumler og idræt” af P. E. Dal-Frederiksen, Forlaget Djurs 
 
Gode oplægsholdere  :   Balder Brøndsted (Legefabrikken) 
   Martin Lykkegaard (Gerlev idrætshøjskole) 
   Konsulent fra firmaet Tress 
 
 
Mellemtrin og udskoling 

 
I denne aldersgruppe er rigtig mange børn meget stillesiddende en stor del af dagen. Alene af 
denne grund vil det være en god ide at få lagt bevægelse ind i undervisningstiden. Forskning 
viser tillige at indlæring og evnen til at huske øges ved fysisk aktivitet efter en 
undervisningstime. Kilde: Politiken 12.10.13. Jesper Lundbye-Jensen, adjunkt, ph.d. ved KU, 
Institut for Idræt og Ernæring, center for Holdspil og Sundhed. Forskning på Bellahøj Skole.  
 

 

Div. Apps  bl.a. Seven (et work out program) 
 



Ideer til billige rekvisitter til klassen: 

Hulahopringe 
Balancebrædder/vippebrædder 
Sjippetove 
Hoppeelastik 
Kegler 
Ærteposer 
m.m. 
 
 
Endvidere viser nyere forskning på området flg:  
 
Konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring, 2011 :  

Forskning viser en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.  
Fysisk aktivitet forbedrer kognition, f.eks.  ift. problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, 
sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, opmærksomhed.  
Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv selvudvikling. 
Fysisk aktivitet øger dannelse af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle 
ændringer. 
Fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen har vist sig 

at fremme læring . 

Se rapporten på www.saetskolenibevaegelse.dk  - forskning 
 

 

Aktiviteter gavner også det sociale i en klasse og et godt socialt miljø er vigtigt for 
indlæringsevnen. 
Herudover vil aktivitet i løbet af skoledagen også have en forebyggende karakter, her tænker 
vi på livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme, overvægt osv. 
 
Se hjemmesider : www.saetskolenibevaegelse.dk  
         www.mikrov.dk  (Mikroværkstedet)  
         www.sst.dk   (Sundhedsstyrelsen) 
 

 
 


